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BESTUUR  

 

Bestuurswijzigingen 

In 2017 heeft Marijke van Diggelen nog steeds de functie van secretaris op zich genomen bij gebrek 

aan opvulling van haar vacature. Ook Simon Kersten is nog penningmeester gebleven. Beiden hebben 

aangekondigd begin 2018 echt te stoppen. We zoeken dringend vervanging voor beide vacatures.  

 

Samenwerkingspartners 

 

Radboud Rangers 

In 2017 hebben we een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met de Radboud Rangers. We 

hebben gesprekken gevoerd om met elkaar te kijken hoe we onze samenwerking verder kunnen 

bestendigen, met het oog op de toekomst. Belangrijkste speerpunt daarbij is de huidige 

gedoogconstructie rondom de veldhuur te formaliseren. Samen met de Rangers en de gemeente zijn 

we in gesprek over de mogelijkheden. Daarnaast hebben we beiden de intentie uitgesproken om ook 

op het gebied van coaching, scheidsrechters en scoorders meer samen te werken. In 2018 gaan we 

met het nieuwe bestuur van de Rangers verder met concrete samenwerkingsvoorstellen.  

 

Platform Staddijk Noord 

Samen met de andere sportclubs van Sportpark Staddijk Noord (The Wasps (rugby), Smash (tennis), 

Oranje Blauw (voetbal), Keizer Karel (korfbal)), vormt De Hazenkamp Platform Staddijk Noord. Met 
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enige regelmaat hebben de voorzitters met elkaar overleg. In het kader van de revitalisering van 

Sportpark Staddijk, dat op stapel staat voor de komende jaren, is dit Platform een belangrijke 

gesprekspartner voor de gemeente. In 2016 is door Platform Staddijk een gezamenlijke visie voor de 

herinrichting geformuleerd. In 2017 zijn we als Platform regelmatig met de gemeente in gesprek 

geweest om de urgentie van duidelijkheid rondom de herinrichting op de agenda te houden. Voorjaar 

2017 werd bekend dat de herinrichting van Staddijk meegenomen zou worden in een onderzoek naar 

de totale capaciteit van buitensportaccommodaties in de gemeente Nijmegen. In oktober zijn de 

resultaten van dat onderzoek (dat door het Mulierinstituut is uitgevoerd) aan de sportverenigingen 

gepresenteerd in een inspraakronde. De resultaten van dat onderzoek en de inspraakronde zijn 

meegenomen in de nota Buitensportaccommodatiebeleid dat door de gemeente in november 

openbaar is gemaakt. In deze nota staat nog weinig concreets m.b.t. de herinrichting van Staddijk. Wel 

wordt aangegeven dat de huidige capaciteit van Staddijk niet groot genoeg is om alle aanwezige 

sportclubs goed te bedienen. Bezien zal moeten worden welke verenigingen bereid zijn te verhuizen 

naar een andere locatie. Het gaat dan specifiek op sportpark De Biezen dat leeg staat. Omdat de aanleg 

van honkbalvelden vrij kostbaar is, is de kans dat de Hazenkamp gaat verhuizen, vrijwel uitgesloten. 

The Wasps komen het eerst in aanmerking voor verhuizing. In de nota is ook geld toegezegd om de 

ergste knelpunten bij de sportclubs op te lossen. Voor De Hazenkamp betekent dat dat er verlichting 

op het veld zal komen. Dit om de trainingscapaciteit te vergroten. Met het aantal teams dat momenteel 

bij de Hazenkamp honkbalt, is dat nodig. In 2018 gaat de gemeente met de sportclubs verder in gesprek 

over hoe het beleid verder uit te voeren.  

 

Cluster Oost  

De KNBSB kent landelijk een clusterindeling. Formeel valt De Hazenkamp onder het Cluster Oost. Dit 

cluster bestrijkt de driehoek Nijmegen, Enschede tot Zwolle. Het is een actief cluster, met een 

gezamenlijke website en een actief clusteroverleg. Binnen het cluster worden veel activiteiten 

georganiseerd, zoals opleidingen, een winterschool en onderlinge competitie-afspraken voor de jeugd. 

Geografisch gezien liggen wij aan de rand van dit cluster. In de competities spelen wij met onze 

jeugdteams zowel in Cluster Midden als Cluster Brabant-Oost/Limburg. Voor de winterschool gaan 

onze jeugdleden naar Eindhoven. Voor opleidingen kiezen de coaches een locatie die het dichtst in de 

buurt van Nijmegen ligt. Als Hazenkamp hebben wij dan ook besloten niet heel actief deel te nemen 

aan gezamenlijke initiatieven binnen Cluster Oost. Wij houden ontwikkelingen wel op de hoogte, 

sturen deze waar nodig of interessant door naar coaches en onderhouden contacten met de bond.  

 

LEDENADMINISTRATIE  

 

Dit jaar heeft de vereniging in totaal 139 leden, waarvan 24 nieuwe aanmeldingen en 9 leden die in 

2017 bedankt hebben. Een overzicht:  

BeeBall   16 

Pupillen  14 

Aspiranten1  12 

Aspiranten2  12 

Heren 2  20 
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Heren 1  14 

Niet spelende leden 

/functionarissen  36 

Veteranen  7 

Softbalrecreanten 2 

Puppie   6 

Totaal    139 

 

 

JUBILEA  

 

Naam Inschrijfdatum Jubileum 

Hans Elvers 28-09-07 10 jaar 

Jogchem Dieleman  01-10-07 10 jaar 

Ine Elvers-van der Marck 01-01-08 10 jaar 

Jozua van Beek 26-05-92 25 jaar 

Iraida Winklaar 01-01-93 25 jaar 

 

 

TECHNISCHE COMMISSIE  

 

Frits Verhagen heeft zich in 2017 voornamelijk toegelegd op de senioren. Hij heeft geassisteerd bij 

reguliere en specialistentrainingen en ondersteuning geboden aan de coaches van de seniorenteams 

bij wedstrijden. Theo Vos heeft als TC voor de jeugdteams trainingen verzorgd en coaches ondersteund 

bij specifieke ondersteuningsvragen. Binnen de Hazenkamp heeft de traditionele Technische 

Commissie langzaamaan plaats gemaakt voor een coachvergadering, apart voor senioren en jeugd. 

Voorafgaand aan de start van de competitie worden in de jeugdcoachvergadering de teams 

samengesteld, materialen geïnventariseerd en afspraken gemaakt voor het komende seizoen. Aan het 

eind van de competitie wordt het afgelopen seizoen geëvalueerd en plannen gemaakt voor het nieuwe 

seizoen. Bij de senioren vindt eenmaal per jaar een coachoverleg plaats, na afloop van het seizoen. 

Hierin worden met elkaar de plannen voor het nieuwe seizoen besproken. Deze werkwijze is afgelopen 

jaar zo goed bevallen dat we dit nu ook vastgelegd hebben in het Technisch Huishoudelijk Reglement. 

Deze zal begin 2018 aan de ALV worden voorgelegd.  

 

 

COMPETITIE  

 

Het afgelopen jaar is het prima gelukt om onze 2 seniorenteams, het veteranenteam, de 

damesrecreanten, 2 aspirantenteams, 1 pupillenteam, 1 beeballteam en dan ook nog de softbaldames 

en het seniorenteam van de Radboud Rangers op onze velden te laten trainen en spelen. Jammer 

genoeg leveren de mobiele telefoons niet genoeg licht om langer door te kunnen trainen. 
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Voor het eerste aspirantenteam hebben we, na goedkeuring van de KNBSB, het afgelopen jaar 4 

dispensatiespelers op mogen stellen waarvan er 1 zelfs als pitcher ingezet mocht worden. Voor ons als 

vereniging was dat belangrijk omdat dit team nu als geheel team in seizoen 2018 deel kan nemen aan 

de juniorencompetitie. Deze dispensaties gaven af en toe aanleiding voor vragen vooraf aan een 

wedstrijd maar uiteindelijk heeft het voor weinig problemen gezorgd met uitzondering van de 

wedstrijden tegen The Falcons. Zij hebben bij hun thuiswedstrijd de bond vooraf om uitleg gevraagd 

en vonden het zelfs noodzakelijk om aan competitievervalsing te doen door naar onze thuiswedstrijd 

(die ook nog om het kampioenschap ging) spelers van the Harriers mee te nemen.  

Alle teams hebben een prachtig seizoen in 2017 gedraaid waarvan 3 kampioenstitels (senioren 

H2, aspiranten AH1 en pupillen PH1) geweldige bekroningen zijn. Het komende seizoen gaan we met 

nog meer teams de competities in en hebben we vanaf de allerkleinste beeballers tot aan de senioren 

in elke leeftijdsklasse een team in competitie. 

 

 

TEAMVERSLAGEN 

In onderstaande volgt per team een verslag van de coaches over het afgelopen seizoen.  

 

Heren 1 (trainer/coach Robbert Vos) 

Het klinkt misschien een beetje apart en tegenstrijdig , maar ondanks de degradatie hebben we met 

het heren 1 team afgelopen seizoen een geslaagd jaar gehad. Nieuwe jonge spelers zijn bij de groep 

gekomen, spelers hebben zich gedurende het seizoen aantoonbaar ontwikkeld, de trainingsopkomst 

was in jaren niet zo hoog en de sfeer is gedurende het seizoen prima geweest.  

In het begin van het jaar 2017 is er overleg geweest of we wel de 1e klasse in konden gaan. Een 

aantal spelers (4 stuks) had in 2016 afscheid genomen en de groep was daardoor erg uitgedund. 

Nieuwe aanwas bleef uit of haakte nog voor de start van de zaaltrainingen af. Gelukkig kwamen 

Maarten Sommer en later ook Antoine Bailey ons versterken en konden we met een krappe maar 

prima basis van 10-spelers de competitie in. De werpers die allen geen eerste klasse ervaring hadden 

zijn direct in januari onder leiding van Frits Verhagen wekelijks in de zaal met succes gaan trainen en 

hebben gedurende het seizoen grote stappen gemaakt. De krappe selectie zorgde er voor dat we erg 

kwetsbaar waren, maar aan de andere kant werden we daardoor ook een hechtere groep. We speelde 

zeer verrassende en mooie wedstrijden tegen de bovenste teams, verloren twee cruciale wedstrijden 

tegen directe concurrent Blue Birds en zijn tot het einde strijdbaar gebleven. 

De competitie bestond uit 22 wedstrijden waarvan we er 8 gewonnen hebben. Met een win 

van 36% zou je normaal gesproken niet in de problemen moeten komen. In de eerste klasse 

degraderen in een poule van 12 de onderste 2 teams. Door vervelende lange blessures en vakanties in 

de maand mei/ juni zijn we van de 22 wedstrijden uiteindelijk maar 9 keer geheel compleet geweest. 

Deze 9 keer dat we compleet waren hebben we 6 keer gewonnen en 2 maal met 1 punt verschil 

verloren. De kleine selectie en het terugtrekken van UVV in de voorlaatste ronde van de competitie 

heeft ons uiteindelijk de das omgedaan. Door het terugtrekken van UVV werden twee van onze 

overwinningen afgeboekt en kwamen we uiteindelijk 2 punten tekort om ons te handhaven. 

In december 2017 zijn we als team bij elkaar gekomen om het seizoen te evalueren en naar de 

toekomst te kijken. De gehele groep heeft aangegeven door te willen gaan en een tweetal spelers zijn 

aan de groep toegevoegd. Met deze verstrekte groep gaan we vol vertrouwen de 2e klasse in en hopen 
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we daar om de bovenste plaatsen te gaan spelen. Het beloofd hoe dan ook weer een leuk seizoen te 

gaan worden. 

(Robbert Vos)  

 

Heren 2 (trainers/coaches Albert Janga, Avie Busby, Connery Tile) 

In tegenstelling tot vorig seizoen zijn we het nieuwe seizoen goed van start gegaan met een stabiel 

team. Ter voorbereiding is het ons gelukt om voor een goede en leuke springtraining naar Cuba af te 

reizen. De competitie-indeling was gunstig omdat alle uitwedstrijden in een straal van 60 kilometer 

vielen, op twee uitschieters na. Tot de zomerstop hadden we maar 1 wedstrijd verloren, al met al, een 

top seizoen wat met een geweldige kampioenschapsfeest werd afgesloten. 

Ross, Avie en Connery hebben de hoofden bij elkaar gestoken en onderzocht hoe wij meer 

publiek naar de thuiswedstrijden konden krijgen. De oplossing bleek te zijn: muziek, exotische hapjes, 

eten en mooi weer. In overleg met het bestuur en conform de regels van de Horeca-wetgeving gaan 

we kijken of we dit recept voor komend seizoen weer in kunnen zetten. 

Door het behalen van het kampioenschap zijn we gepromoveerd. In eerste instantie was het 

onzeker of wij als team in de eerste klasse uit willen komen. Afgelopen oktober hebben wij dit punt in 

een teambespreking aan de orde gesteld. Unaniem werd besloten dat dit huidige team in het nieuwe 

seizoen in de eerste klasse zal uitkomen. Wel zullen er extra werpers moeten worden geworven. Daar 

wordt er hard aan gewerkt. Ons doel voor komend seizoen is minimaal in de middenmoot mee te 

draaien. 

(Ross) 

 

Aspiranten 1 (trainer/coach Jurgen Groenendaal) 

Januari 2017 is na enig overleg toch besloten om met 2 teams aspiranten te starten. Daar hadden we 

echter we een (kleine) administratieve uitdaging, namelijk we hadden 4 spelers die dispensatie nodig 

hadden, terwijl je er maar 3 mag opstellen en deze mogen ook niet pitchen of catchen….na enig 

aandragen met de juiste argumenten ging de bond gelukkig akkoord! Het was weliswaar een krappe 

selectie, echter heel mooi in balans qua leeftijden, sfeer en motivatie. 

Om te borgen dat we ondanks de krappe selectie toch een seizoen lang op voldoende spelers konden 

rekenen, hebben we in de winter tijdens een overleg met ouders en spelers de situatie voorgelegd en 

gevraagd dat zowel ouders en zeker ook de spelers er gewoon altijd willen zijn. Nou dit is gelukt met 

als kers op de taart het kampioenschap! 

Dit seizoen hebben we ook Theo van Duijnhoven (vader van Dylan) aan de staf kunnen 

toevoegen als scoorder, daar zijn we nog steeds heel blij mee. Theo ging aan de slag met het scoren 

op de Ipad en vingervlug met zweetparels op het voorhoofd werden de scores bijgehouden, inclusief 

de statistieken. Deze statistieken, inclusief die van de tegenstander, hebben ons veel opgeleverd. We 

konden qua training, tips en trics de info goed overbrengen op het team. Samenvattend was het 

seizoen spannend, leerzaam en bijzonder. Met een krappe selectie die uiteindelijk groeide van 9 naar 

11 spelers en met hulp van spelers van de aspiranten 2 uiteindelijk een kampioenschap opleverde.  

O ja……..dan was daar nog die allerlaatste kampioenswedstrijd tegen The Falcons en het 

duurde en dat duurde en nog was die wedstrijd niet gespeeld. Toen het eindelijk zo ver was, waren er 

twijfels over de spelers uit Lelystad. Toen het team op het veld kwam bij de Hazenkamp en we zagen 

dat er jongens bij liepen die wij niet herkenden van de vorige wedstrijd, sloeg de twijfel toe. Voor ons 

team die een heel jaar veelal spannende wedstrijden hebben gespeeld die vaak gelijk opgingen, was 
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dit DE wedstrijd van het seizoen. Of ze nu 2e werden of kampioen zouden worden vonden wij niet eens 

belangrijk. Dat The Falcons moedwillig de wedstrijd naar hun hand hebben willen zetten is heel erg 

jammer voor iedereen. Het spelplezier is ons deze wedstrijd letterlijk en figuurlijk ontnomen. Het 

kampioenschap werd helaas uiteindelijk op papier door de KNBSB beslist wegens de gestaakte 

wedstrijd. 

Als afsluiting van het seizoen hebben we begin december een supergezellig aspiranten 

weekend georganiseerd, waarin we met een stukje sponsoring van de club en ouders zijn gaan 

zwemmen en bbq'en, inclusief overnachting in het clubhuis. Complimenten aan het team. Deze groep 

is heel leuk naar elkaar gegroeid: van een onervaren team naar een team wat veel heeft geleerd van 

elkaar en met elkaar, en ook als vriendenclub elkaar heeft gevonden. Vooral ook na de trainingen was 

heel gezellig, het gezellig na kletsen ging wekelijks lang door tot op de parkeerplaats toe. En ouders 

maar wachten... 

We hebben genoten! Op naar een nieuwseizoen! 

(Jurgen Groenendaal, Theo van Duijnhoven) 

 

Aspiranten2 (trainer/coach Yan de Bakker, trainer Marilyn Biliosa) 

Voor de start van het seizoen ontvingen de aspiranten nog flink wat nieuwe leden en daarom hebben 

we de groep gesplitst op leeftijd. In Aspiranten2 kwamen de jongere jongens terecht en daardoor 

misten we natuurlijk de slagkracht en de pitching en catching van de grotere jongens waar we eind 

vorig seizoen zo succesvol mee waren. De resultaten in de voorcompetitie waren daardoor wat mager, 

maar snel daarna begon het te lopen: aan slag werden we stabieler, de catching liet minder ballen door 

en vooral de pitchers wisten steeds beter de slagzone te vinden. We bedanken daarvoor graag ook 

pitchertrainer Roland Hut.  

We verloren en wonnen wedstrijden en om in de middenmoot te eindigen moesten we onze 

laatste wedstrijd, tegen onze directe concurrent nog wel, winnen. En dat lukte! We eindigden keurig 

op een vijfde plaats, maar belangrijker: alle spelers hebben een mooie persoonlijke groei laten zien en 

we hebben daarom veel zin in het volgende seizoen. 

(Yan de Bakker) 

 

Pupillen (trainers/coaches Franka Oost, Roland Hut, Theo Vos, Hanneke Elvers)  

Met Theo, Hanneke en Roland als trainers en Franka als extra coach voor de wedstrijden begonnen we 

het jaar. Er zijn twee pupillen doorgeschoven en drie nieuwe leden bijgekomen, met dertien pupillen 

zijn we dit seizoen gestart. Belangrijk was het trainen van Pitchers en catchers, hier hebben we veel 

tijd in gestoken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, er werd uitstekend gegooid en nieuw talent werd 

ontdekt. Ook zijn we meer op vaste posities gaan trainen, vorige seizoen waren we daar nog wat 

afwachtend mee, toen hebben we meer ingezet op spelplezier en iedereen moest op alle plekken 

kunnen spelen. We hebben wel goed kunnen ontdekken wie waar goed op zijn plek was en daar 

hebben we dit jaar op voortgeborduurd. Met groot succes, de spelers kende hun plek en er kon 

gerichter getraind worden. Het veldwerk ging met stappen vooruit en de spelers kregen er ook 

zelfvertrouwen van.  

Het eerste deel van de competitie was pittig qua tegenstanders, er waren zware verliezen maar 

zeker ook grote triomfen zoals de winst bij de koploper de Gryphons! Genoten hebben we daarvan, 

erg leuk om te zien. Het team is goed op elkaar ingespeeld en gaat erg leuk met elkaar om, alle plekken 

zijn belangrijk. De pupillen hebben echt karakter getoond deze competitie, soms kwamen ze terug van 
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een enorme achterstand of wisten ze tijdens een dubbele wedstrijd te winnen nadat de eerste 

wedstrijd verloren was. Het tweede deel van de competitie zijn we vol vertrouwen ingegaan, met een 

kampioenschap als kers op de taart!  

Het was op het veld gezellig maar ook langs de lijn was de sfeer altijd goed, bij trainingen en 

wedstrijden waren altijd veel betrokken ouders aanwezig. Er waren altijd genoeg lijnentrekkers, 

scheidsrechters, barmevrouwen en scoorders! Deze betrokkenheid maakte ook dat we eigenlijk geen 

enkele wedstrijd krap hebben gezeten met spelers. We zouden deze lijn het komend jaar graag 

doortrekken! 

(Franka Oost). 

 

Beeball (trainers/coaches Folke Westerhof, Sierk de Boer, Patrick Brouwers, Niels de Bock, Rob 

Thoonen, Tim ten Cate) 

2017 is begonnen met een wat uitgedund groepje met vaste ster spelers. Met een mooi aantal van 9 

spelers gingen we de zaal in. Al snel werd het team aangevuld met twee nieuwe spelers. Deze werden 

snel ingewerkt en opgenomen in het team. Toen we naar buiten en de competitie in gingen, waren we 

met een mooi team. Het bleek al snel dat de keuze om ouders de coaching te laten doen bij de 

wedstrijden prima op zijn pootjes terecht kwam. We hebben ook een mooi team met betrokken 

ouders, heel fijn en ik wil ze daar dan ook graag van harte voor bedanken. 

Gedurende het seizoen kwamen er nog 5 spelers bij die bleven. We eindigden het dan ook met totaal 

16 spelers, een heel mooi resultaat. De competitie-resultaten waren ook prima. We kregen goede 

teams tegenover ons, soms wisten we te winnen maar altijd met een goed gevoel naar huis, geen 

onverdienstelijk resultaat. Het belangrijkste is en blijft: plezier. En dat hebben we voldoende gehad.  

Al met al is 2017 een mooi jaar geweest. Het schept goede moed voor 2018. We wensen de 

oudste spelers veel plezier bij de pupillen en met de overgebleven spelers gaan we laten zien dat we 

het nu helemaal zelf kunnen. 

(Folke Westerhof) 

 

Veteranen (Contactpersoon Jurriaan Hommes) 

De Hazenkamp Veteranen hebben in 2017 enkele nieuwe leden aan de groep mogen toevoegen. 

Momenteel kent ons Veteranen ledenbestand totaal 9 leden en verwachten we in het voorjaar van 

2018 nog 1 a 2 nieuwe spelers te verwelkomen. Huidige leden zijn: Mark Flink, Bas Beuker, Marco 

Sotthewes, Yan de Bakker, Bart de Bock, Harald Veldhuis, Paul Sabel, Djardan Graveth en Jurriaan 

Hommes. Chris van der Wal heeft de Hazenkamp Veteranen na een ernstige blessure helaas in april dit 

jaar verlaten. In 2017 hebben we 1 keer een wedstrijd mogen spelen tegen De Radboud Rangers welke 

de Veteranen op overtuigende wijze wisten te winnen. Smetje op deze overwinning was dat onze 

pitcher (Chris van der Wal) tijdens het pitchen zijn arm brak wat hem een lange revalidatieperiode 

heeft gekost. Veldtrainingen vonden in 2017 op de maandagavond plaats en de zaaltrainingen (totaal 

8 keer), welke de leden zelf bekostigen, op de woensdagavond in De Klif (Nijmegen Noord). 

Plannen voor 2018 zijn het toevoegen van 2 nieuwe teamleden (Arjan Ebbinge en Dave Hyrsky) en het 

spelen van 2 oefenwedstrijden, 1 tegen de Radboud Rangers en 1 tegen De Hazenkamp. 

(Jurriaan Hommes) 
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Softbalrecreanten (Contactpersoon Dirkje Termeer) 

In het voorjaar van 2017 is een team recreanten softbal opgericht door oud-speelsters van De 

Hazenkamp. De reden hiervoor was een gezamenlijk gevoel van heimwee naar het leukste spelletje 

wat er bestaat. In de groep werd er wel belang aan gehecht dat deelnemers het spel goed kennen en 

ervaring hebben. 

We zijn met de trainingen begonnen zodra eind maart 2017 de zomertijd weer in ging. Het 

idee was om eenmaal per 2 weken te trainen om alle drukke agenda's vanwege werk en gezinnen niet 

teveel te belasten. In de loop van het seizoen zijn we erop over gegaan toch iedere week te trainen, 

op voorwaarde van voldoende animo, wat via een groeps-app wordt overlegd. In het begin bleek het 

enthousiasme erg groot maar de uiteindelijke opkomst matig. In de loop van het seizoen zijn er wat 

meer mensen aangehaakt waardoor de training gelukkig vaker wel dan niet door gaat. Het is er helaas 

nog niet van gekomen om een wedstrijd of een toernooi te spelen, waarschijnlijk omdat het aan tijd 

en initiatief ontbreekt vanwege de bovengenoemde drukke agenda's. 

Er is in ieder geval besloten om volgend seizoen in ieder geval weer door te gaan met trainen. 

In de loop van het najaar heeft de eerste man zich bij ons gemeld, deze is met enthousiasme 

ontvangen. Het zou erg leuk zijn als we genoeg mensen bij elkaar krijgen om inderdaad een keer een 

wedstrijdje of toernooi te spelen. 

 

TOERNOOIEN  

 

Rick van Diggelen Jeugdtoernooi en MJFP Jan van de Vegte memorialtoernooi  

Het Rick van Diggelen jeugdtoernooi is voor de 6e keer gehouden en voor de tweede keer 

gecombineerd met het Jan van de Vegte memorialtoernooi. Er werd een volledig programma 

afgewerkt voor de pupillen en aspiranten. In 2018 zal het Rick van Diggelen toernooi gehouden worden 

op een nog nader te bepalen datum. Aan het van Diggelentoernooi nemen naar alle waarschijnlijkheid 

alle jeugdteams deel.  

Het MJFP Jan van de Vegte memorialtoernooi, een toernooi voor onze senioren gesponsord 

door een van onze hoofdsponsors, werd in 2017 voor de 29e maal gehouden. Deze editie waren er 

weer 4 heren teams, HCAW, Hoofddorp Pioniers, DSS en ons eigen Hazenkamp. Bij het softbal was er 

toernooi tussen drie dames teams, Olympia Haarlem, Arnhem Rhinos en de Radboud Rangers. Sportief 

gezien heeft De Hazenkamp wederom net niet voor een stunt kunnen zorgen, zo werd er nipt van 

Hoofddorp Pioniers verloren met 2-1. Voor 2018, de 30e editie, is er weer internationale allure door de 

deelname van Brasschaat Braves uit België. Helaas zal er geen softbaltoernooi plaatsvinden.  

  

Familietoernooi 

Het familiesoftbaltoernooi was wederom een groot succes zoals het zo vaak is. Dit jaar met meer teams 

dan in 2016. Het was een heerlijke en gezellige dag, er werd dan ook de hele dag lekker gesoftbald 

door jong en oud, leden en niet leden. Dit toernooi is niet meer weg te denken van onze agenda en 

natuurlijk staat deze voor 2018 weer op de agenda. 

 

Via deze weg willen we nogmaals alle vrijwilligers bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan 

de toernooien.  
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DE SPONSOR COMMISSIE  

 

Hoofdsponsoren:  MJFP Financiële Planning, Van Diggelen Makelaardij  

Subsponsoren:  Rene Elvers Vleeswaren, Mozard BV, Autobedrijf De Baaij, Karreman, 

Slotambulance, DakkapelDirect, WerkbonApp  

 

De sponsorcommissie heeft voor komend seizoen het streven om de contracten met de 

hoofdsponsoren MJFP Financiële Planning en Van Diggelen Makelaardij te verlengen. Deze 

hoofdsponsoren zijn inmiddels al ruim 10 jaar aan onze club verbonden. Verder is de club nadrukkelijk 

op zoek naar een kartrekker voor deze commissie. Sponsoring is een belangrijke inkomsten bron voor 

onze club (ruim € 5.000,- per jaar). De club kan daar leuke (jeugd) initiatieven mee oppakken of 

materialen van kopen. Met nieuwe kartrekkers zou de sponsorafdeling komend seizoen weer meer 

vorm kunnen krijgen en wellicht wat leuke initiatieven kunnen oppakken. Met de aantrekkende 

economie en de groei van het aantal leden liggen daar zeker kansen! 

Als bestuur willen we de leden en aanhang nadrukkelijk vragen om goed in je eigen omgeving 

te kijken. Met zijn allen zijn we ambassadeurs van onze club en hebben we vele contacten. Iedereen 

kent in zijn omgeving (familie, vrienden, kennissen) mogelijk wel iemand die met zijn bedrijf of 

organisatie iets voor de club wil betekenen. Neem het voorbeeld van Yan de Bakker die via zijn 

werkgever ING een mooie bijdrage heeft kunnen regelen. Als club proberen wij de sponsoren zoveel 

mogelijk te promoten en naamsbekendheid te geven, maar we moeten het met name van de gunfactor 

hebben.  

Het zou mooi zijn als we ons veld, met name het jeugdveld, verder kunnen aankleden met 

reclame. Voor bedrijven kan dit fiscaal op een gunstige manier. De kosten voor een banner bedragen 

€ 300,- per seizoen (dubbel doek € 500,-). Dit bedrag is inclusief het ontwerp en de banner zelf. Mocht 

je hier meer informatie over wensen dan hoort de sponsorcommissie dit graag. 

 

BEHEERSCOMMISSIE  

 

In 2017 hebben we een omzetfactor behaald van ongeveer 2.1. Dit ligt lager dan is verwacht en heeft 

ons enigszins verbaasd. We kunnen niet goed de vinger erop leggen waarom de omzetfactor van 2.5 

niet gehaald is. Om toch weer terug te gaan naar de omzetfactor van 2.5 hebben we een investering 

gedaan in een nieuwe kassa. Hierdoor kunnen we een goede stroom zien van wat er nu over de bar 

gaat. Daarnaast heeft de kassa een pinfunctionaliteit, hierdoor verwachten we dat er meer wordt 

afgenomen daar men niet altijd (genoeg) contant geld bij heeft. Tevens zijn er met Bongers, 

drankleverancier, nieuwe prijsafspraken gemaakt waardoor de omzetfactor naar verwachting zal 

stijgen. Voor 2018 zal slechts voor enkele producten de prijs minimaal verhoogd worden.  

 

In 2018 zal voor de 3e jaar op rij en voor de 4e keer de schoonmaakdag worden georganiseerd op 

zaterdag 17 maart. Je kunt je aanmelden bij Bas Timmer bastimmer@hotmail.com.  

 

 

 

 

mailto:bastimmer@hotmail.com
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VRIJWILLIGERS  

 

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Ook binnen De Hazenkamp hebben we veel 

vrijwilligers die actief voor de club bezig zijn: trainingen geven, bardiensten draaien, scheidsrechters, 

oud papier lopen, de club besturen etc. Het groeiend aantal leden zorgt er voor dat wij als vereniging 

meer vrijwilligers nodig hebben om onze geliefde sport te kunnen beoefenen. In 2017 hebben we een 

kleine toename in het aantal vrijwilligers gezien, iets waar we als bestuur heel blij mee zijn. Maar we 

moeten ook blijven oppassen dat taken niet toch steeds op dezelfde mensen neerkomen. De vraag om 

meer vrijwilligers blijft. In 2017 hebben we een start gemaakt met het op papier zetten van een 

vrijwilligersbeleid. In 2018 zal deze definitief worden vastgesteld en ten uitvoer gebracht.  

 

Oud papier 

Eén van onze grote inkomstenbronnen is het ophalen van oud papier. Dit jaar hebben wie hier 

ongeveer 4000,- mee opgehaald. De vergoeding van de vaste lopers is in dit bedrag reeds verrekend. 

Het oud papier wordt maandelijks in 2 verschillende wijken opgehaald; de ene wijk op maandag de 

andere op zaterdag. Begin 2017 heeft Roel van der Putten de coördinatie overgedragen aan Nic van 

den Broek. Het kost steeds veel moeite om de bezetting rond te krijgen. We maken daarom steeds 

meer gebruik van vaste lopers. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van 20 euro per keer. Dit gaat wel 

ten koste van de opbrengst van het papierlopen voor de club. Daarnaast hebben de senioren van H1 

afgelopen jaar meegelopen. Toch is het ook in 2017 niet mogelijk gebleken om altijd de bezetting rond 

te krijgen. Enkele keren is daardoor een medewerker van de DAR ingezet. Dit kost veel geld, ca. € 180,- 

per keer. De bezetting van het oud papier lopen blijft ook in 2018 een belangrijk punt van aandacht. 

Het ideaalbeeld is dat ouders van de jeugd en de seniorenteams een bijdrage leveren zodat betaalde 

krachten niet nodig zijn. Het oud papier is een belangrijke externe inkomstenbron om de contributie 

lager te houden. In het vrijwilligersbeleid zullen we hier ook specifiek aandacht aan gaan besteden.  

 

Bardiensten 

Carolien Beuker is verantwoordelijk voor de inkoop van de kantine. Daarnaast heeft zij het merendeel 

van de bardiensten van Heren 1, Heren 2 en aspiranten1 op zich genomen. Afgelopen jaar is de 

barbemanning bij de Beeball roulerend door ouders van jeugdspelers gedaan. De coach had hiervoor 

een schema opgesteld. Bij de pupillen en aspiranten 2 hebben zich gedurende het seizoen een aantal 

ouders opgeworpen om regelmatig bardienst te draaien. Dit verloopt op zich prima. Aankomend jaar 

gaan we kijken hoe we nog meer ouders bij de bardiensten kunnen betrekken.  

 

Scheidsrechters/scoorders 

Tijdens thuiswedstrijden worden scheidsrechters van onze eigen club ingezet. Voor Heren 1 zijn er 

meestal bondsscheidsrechters en voor Heren 2 hebben Theo Vos en Frits Verhagen de wedstrijden 

gescheidst. Voor de jeugdteams nemen een aantal ouders en of voormalig H1 spelers deze taken op 

zich (Marcel van de Broek, Joep Linssen, Erik van Zomeren, Norver Biliosa, Michel Dodemont). Theo 

Vos heeft actief geworven onder de ouders van jeugdspelers en samen met Frits Verhagen een 

scheidsrechterscursus georganiseerd. Aankomend seizoen hopen we ook nieuwe scheidsrechters uit 

deze poule te kunnen halen. Ook willen we de seniorenspelers meer in gaan zetten voor het scheidsen 

van jeugdwedstrijden. Tijdens de jeugdwedstrijden van pupillen en aspiranten heeft zich inmiddels een 
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redelijke vast clubje ouders opgeworpen dat de wedstrijden scoort. Goed om te zien hoe betrokken 

ouders zijn bij club. Wij danken hen hartelijk voor hun bijdragen aan de wedstrijden.   

 

Schoonmaakdag 

Op 18 maart hebben we onze tweede schoonmaakdag gehouden. Ook hiervoor hadden zich weer een 

aantal ouders en kinderen aangemeld. Buiten dat we veel voor elkaar hebben gekregen en onze 

accommodatie er weer spic en span uitzag voor het nieuwe seizoen, was het ook weer erg gezellig. 

Iedereen nogmaals dank voor zijn/haar inzet. Ook in 2018 houden we weer een schoonmaakdag vlak 

voor de start van het seizoen, op zaterdag 17 maart. Wil je hierbij helpen, meld je dan aan bij Bas 

Timmer: bas_timmer@hotmail.com. Afgelopen jaar heeft Luc van den Broek, samen met Carolien 

ervoor gezorgd dat ons clubhuis er steeds spic en span uitziet.  

 

Klusjes 

In 2017 hadden we geen vaste klusjesman of klusteam. Toch waren er met enige regelmaat herstel-, 

en onderhoudswerkzaamheden in en rondom het clubhuis nodig. Afgelopen jaar hebben verschillende 

mensen zich met regelmaat ingezet om klusjes op het veld en of clubhuis aan te pakken. Met name de 

mannen van Heren 2 Connery Tile, Bobby Spanner, Robert Mitchell, hebben wat grote klussen gedaan, 

zoals de verlichting in de slagkooi aanbrengen. Ook Bas Timmer, Marcel van den Broek, Frits Verhagen, 

Folke Westerhof en Simon Kersten hebben regelmatig geklust op de club. Eind 2017 is besloten dat we 

met een aantal van deze mensen een klusteam op gaan richten. Vanuit het bestuur wordt dit 

aangestuurd door Bas Timmer. Als bestuur zijn wij heel blij met deze ontwikkeling.  

 

Afscheid  

De afgelopen twee jaar heeft Hilde Westerhof de kleding voor de Hazenkamp op zich genomen. Zij 

zorgde voor bestelling van petten, broeken en wedstrijdshirts. Na afloop van het seizoen 2017 heeft 

Hilde besloten te stoppen met de kleding. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en enthousiasme, 

en hopen snel een nieuwe kleding coördinator te vinden.  

Ook Frits Verhagen heeft na afloop van seizoen 2017 besloten te stoppen met zijn 

werkzaamheden binnen de club. Wij danken Frits hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid bij de club. 

Zijn honkbalkennis zullen we zeker missen.   

Al veertig jaar lang worden de tosti’s die we in de kantine verkopen, gesmeerd door de 

smeerploeg: Fanny van de Vegte, Ans Holleman, Lucy Wijshake, Thea Dingelhof en Marijke van Raaij. 

Afgelopen jaar hebben de dames besloten dat zij inmiddels genoeg tosti’s gesmeerd hebben. Wij 

danken hen heel hartelijk voor hun jarenlange trouwe dienst.  

mailto:bas_timmer@hotmail.com

